
 Ano VI - Nº 238 
09 a 15/fevereiro

 

   

 
FGV Online ganha prêmio na 
categoria gestão do negócio e 
está entre os "100 Melhores 

Fornecedores para RH" do país  
  Stavros Xanthopoylos  
   

 

Centro de Políticas Sociais 
municia mídia internacional  

  Marcelo Neri  
   

 

Revista Conjuntura Econômica 
promove reforma gráfica  

  Claudio Conceição  
   

 
Centro de Estudos sobre 

Relações Internacionais recebe 
especialista em América Latina   

  Matias Spektor  

 

Ditadura e 
Democracia na 
América Latina 
Este livro traz o 
resultado de um 
balanço, realizado 
por pesquisadores de 
países da América 
Latina, sobre os 
diversos processos 
de redemocratização 
no continente.  
Saiba mais. 

 

   

 

ATUALIZAÇÃO BIBLIOTECA  
Periódicos recebidos e  
selecionados pela Biblioteca  
Mario Henrique Simonsen 

 

   

 

Administração é o curso com mais 
matrículas no Brasil, mostra Censo da 
Educação Superior  
 

   

Dia 9   
PROJETOS Jhonson Damasceno 

CPDOC Adelina Cruz 
PROJETOS-SP Roberta Vidotti

   
Dia 10 
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Professor Salem Nasser participa 

do Lauterpacht Centre for 
International Law, em 

Cambridge  
  Salem Nasser  
   

 
Alunos da Direito GV viajam para 

Europa para participar da 
competição mundial de 

arbitragem  
  Michelle Raton  
   

 
Professor da Direito GV profere 

palestra sobre interpretação 
jurídica nos contratos brasileiros 

em Londres  

  
Ronaldo Porto Macedo 

Jr  
   

 
FGV In Company é eleito pela 

segunda vez um dos dez 
melhores fornecedores para RH 

do país  
  Goret Paulo  
   
 Funcionários homenageiam ex-

diretor da EBAPE   
   
 Professor participa de encontro 

nos Emirados Árabes   
   

 
Professor da EBAPE é convidado 
para liderar tema nos encontros 

da ANPAD 
  

   

 
Lançamento do Caderno de 

Pesquisas do Mestrado 
Profissionalizante em Economia 

  

   

 
EBAPE realiza mesa redonda 
sobre "Painel de Inspeção do 

Banco Mundial” 
  

   
 Direito GV participa de 

competição da ILSA   
   

 Professor da EBAPE vai iniciar 
programa de doutorado em 

  

 

  
EAESP Sheila de Almeida

IDE Susana Marques 
IBRE Claudio Conceição
IBRE Lucia Helena Cavalcante
IBRE Lilian de Sales 

DIREITO RIO Willian Ribeiro

   
Dia 12   

AUDITORIA Eduardo Lopes
IBRE Fabio de Lima
IDE Maira Horst Prestes
IDE Erica Assmann

EAESP Maria Cristina Marselha
EESP Francisco Vignoli

   
Dia 13   

PROJETOS-SP José Larotonda
EDESP Juliana Koelle

IDE Vanessa Bustos 
EAESP André Luiz Samartini
EAESP Michael Zeitlin
IBRE Andre Braz 

PROJETOS William Chrispim
IBRE Angelo Luiz Polydoro
IDE Livia Figueira
IBRE Luiz Carneiro

   
Dia 14   

IDE Anderson Zamboni
PROJETOS Maria A. Menezes

DO Denilza Oliveira
IBRE Vera Lucia Pires
IBRE Larissa Stross
IDE Rose Americano

PROJETOS Leonardo de Oliveira

   
Dia 15   
CPDOC Bernardo de Paola

IDE Breno Cruz
PROJETOS Guilherme Sampaio

IDE Fernanda Sauerbronn
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universidade do México 
   
 Professores da EBAPE ganham 

bolsa CNPq   
   
 Professores da EBAPE lançam 

livro sobre exploração sexual   
   

 
Alunos de intercâmbio 

participam de tour de boas-
vindas 

  

   

 
Biblioteca Digital FGV: 

integração e visibilidade da 
produção cientifica institucional 
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FGV Online ganha prêmio na 
categoria gestão do negócio e 
está entre os "100 Melhores 
Fornecedores para RH" do país 

  
Pelo terceiro ano consecutivo, o FGV Online 
foi considerado um dos cem melhores 
fornecedores para recursos humanos do 
país e ganhou também um prêmio de 
destaque na categoria gestão do negócio. A 
homenagem é resultado da pesquisa 
realizada pela editora Gestão & RH, no 
segundo semestre do ano passado. A 
premiação ocorreu em um evento 
promovido esta semana, no Centro de 
Convenções Rebouças, em São Paulo. 
  
"O prêmio é um reconhecimento 
importante do nosso trabalho junto aos 
RHs das empresas. A grande demanda 
corporativa pelos cursos do FGV Online 
comprova a qualidade e a aplicação prática 
do conhecimento que transmitimos aos 
participantes por intermédio das novas 
tecnologias com as quais trabalhamos", 
avaliou o coordenador comercial e de 
marketing do FGV Online, Felipe Spinelli, 
que compareceu ao evento para receber a 
premiação. 

 

  
Felipe Spinelli recebe o prêmio  
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Centro de Políticas Sociais 
municia mídia internacional 

  
Recentemente  uma equipe da TV Nacional 
Holandesa veio especialmente ao Brasil  
gravar uma entrevista com Marcelo Neri 
para um uma matéria sobre o modelo 
socioeconômico brasileiro, usado como um 
dos atributos para comparação de 
programas sociais e modelos de governo 
adotados no Sudeste asiático (Cingapura)  
e  Europa (Holanda). A equipe do CPS 
acompanhou a TV holandesa  no campo e 
produziu o seu próprio vídeo na favela 
Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul do Rio 
de Janeiro, onde, no ano de 2000, foi 
instalado o quartel-general do Batalhão de 
Operações Especiais (BOPE),  um dos 
cenários do filme Tropa de Elite, criando 
um experimento interessante, anterior à 
iniciativa recente no Dona Marta em 
Botafogo. O entrevistado foi Bob Nadkarni, 
um inglês que vive há 20 anos no Brasil e 
dono de um albergue na comunidade. Ele 
fala sobre como a segurança mudou o dia-
a-dia na favela e sobre sua mudança para o 
país. Um trecho desta entrevista pode ser 
vista clicando aqui. 
  
As iniciativas de contato por parte da mídia 
internacional são fruto do Projeto “Brazil”
elaborado pelo CPS, que leva informações 
sobre a realidade nacional  para o restante 
do mundo. O projeto tem como objetivo 
fortalecer a presença da FGV no âmbito 
internacional, aumentando o diálogo com 
indivíduos e instituições estrangeiras 
utilizando centros de pesquisa e a mídia 
como canais. 
  
Exemplo disso, veio também ao CPS uma 
jornalista da Swedish Radio para fazer uma 
matéria sobre o programa Bolsa-Família  
que junto com as avaliações de 
microcrédito tem despertado interesse 
dentro e fora do Brasil. Aqui no Brasil, foi 
publicada recentemente no Estado de São 
Paulo uma entrevista com Marcelo Neri 
intitulada "Estamos no Bolsa-Família 2.0", 
que pode ser acessada clicando aqui. 
  
Durante o ano de 2008 algumas matérias 
também foram veiculadas na mídia 
impressa internacional, com destaque para 

 

  
Marcelo Neri e a equipe da TV Nacional Holandesa  

  
Vista da Favela Tavares Bastos  

  
Marcelo Neri com o entrevistado Bob Nadkarni  
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The Economist, El Pais, International Miami 
Herald, Financial Times, Le Monde, New 
York Times e Newsweek.  Segundo Marcelo 
Neri, economista-chefe do CPS "a FGV está 
com uma excelente visibilidade 
internacional. O próximo desafio é  
divulgar  pesquisa  sobre diferentes 
países".  Neste aspecto, o Índice de 
Felicidade Futura,  gerado a partir de 
microdados  de  132 países do Gallup World 
Poll lançado no ano passado, constituiu o 
primeiro indicador do CPS em escala global 
e será seguido por outros, a começar pelo 
Índice de Desenvolvimento Humano 
Percebido. 
  
Outras matérias sobre os trabalhos do CPS 
podem ser acessadas através do site: 
http://www3.fgv.br/ibrecps/comunica. 

   

 

Revista Conjuntura Econômica 
promove reforma gráfica 

  
No ano em que completa 60 anos de 
atividade, a revista Conjuntura Econômica  
promove importante reforma gráfica com o 
objetivo de modernizar sua diagramação e 
melhorar a legibilidade de seus textos. O 
editor-executivo da revista, Claudio 
Conceição, anuncia que a próxima edição –
a de fevereiro - já virá com as novidades 
propostas pelo projeto gráfico criado pela 
editora de arte Cintia de Sá – e aprovado, 
sem restrições, pelo diretor do Ibre, Luiz 
Guilherme Schymura. 
 
Claudio Conceição explica algumas 
mudanças: “Estamos trocando a tipologia 
para deixar o texto mais claro e a página 
mais limpa com um espaço maior entre as 
linhas. Além disso, cada seção vai ter uma 
cor de identificação. O agribusiness, por 
exemplo, será no tom verde e a 
macroeconomia em azul”, revela. Outra 
novidade será a retirada das fotos dos 
autores dos artigos o que possibilitará uma 
diagramação mais leve e dinâmica. “O 
objetivo é dar movimento à revista. Para 
isso, estamos “quebrando” a rigidez das 
colunas, que terão diferentes padrões de 
centimetragem”, afirma. 
 
O editor de Conjuntura Econômica destaca 
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que a Carta do Ibre – espécie de editorial 
que exprime o pensamento do Ibre a 
respeito de relevantes assuntos econômicos 
– ganhará margem colorida, obedecendo 
ao padrão gráfico da Fundação Getulio 
Vargas. Para facilitar a leitura, os tipos 
ganharão serifas - aqueles pequenos traços 
e prolongamentos que ocorrem no fim das 
hastes das letras. Logo ao abrir a revista, o 
leitor irá notar que também o sumário, o 
expediente e a carta do editor terão nova 
disposição na página: “Ele terá uma visão 
geral do que vai ler naquela edição”, 
informa Claudio Conceição. O espaço 
dedicado à entrevista também apresentará 
novidades e, dependendo da importância e 
do impacto de seu conteúdo, poderá 
ganhar mais páginas. Importante lembrar 
que, no final de 2008, a Conjuntura 
Econômica digitalizou todo o seu acervo 
desde a primeira edição. São 60 anos de 
história e informação ao alcance de um 
simples clique. 

Próxima edição da Revista Conjuntura Econômica  

   

 

Centro de Estudos sobre 
Relações Internacionais recebe 
especialista em América Latina  

  
O recém-criado Centro de Estudos sobre 
Relações Internacionais da FGV recebeu, na 
segunda-feira (02/02), Julia E. Sweig, 
pesquisadora do Council on Foreign 
Relations. A palestrante, diretora para 
estudos latino-americanos da renomada 
organização americana, pontuou questões 
e expectativas relativas à América Latina 
que Barack Obama enfrentará, e expôs 
suas opiniões acerca de como o recém-
empossado presidente as conduzirá. Depois 
de 50 minutos de apresentação, Julia Sweig 
respondeu a perguntas da platéia, que 
contou com a presença de alunos das 
quatro escolas da FGV e do MBA em 
Relações Internacionais, diplomatas, 
jornalistas, militares e empresários. 

 

  

  

   
Professor Salem Nasser participa do Lauterpacht Centre for 
International Law, em Cambridge 

  
Salem Nasser, coordenador do Núcleo de Direito Global da Direito GV, passou o 
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mês de janeiro no Lauterpacht Centre for International Law, da Universidade de 
Cambridge, onde atuou como professor visitante.  
 
O Lauterpacht Centre for International Law é dedicado a fomentar técnicas de 
pesquisa para programas de pós-graduação e LLM, incentivando a reflexão e 
publicação de novos trabalhos. Também atua como fórum de discussão de eventos 
e assuntos relativos ao direito internacional, promovendo o suporte intelectual a 
acadêmicos e pensadores da disciplina ao redor do mundo e estimulando um maior 
intercâmbio de idéias e informações. 

   

 

Alunos da Direito GV viajam para Europa para participar da 
competição mundial de arbitragem 

  
A Direito GV será a única escola brasileira a participar da quarta edição da 
Competição Internacional de Mediação Comercial, organizada pela Câmara de 
Comércio Internacional (CCI), que ocorre entre os dias 6 e 12 de fevereiro em 
Paris, concorrendo com outras 39 escolas de direito dos Estados Unidos, Europa e 
Ásia. 
  
As alunas Luisa Galliez, Augusta Caldeira Mahfuz e Gabriela Alario, que compõem a 
delegação da Direito GV, partiram na última sexta-feira para a capital francesa 
onde prosseguiram o treinamento com dois alunos da Direito GV, Gisela Mation e 
Daniel Tavela, que atualmente fazem estágio na CCI. 
  
A Direito GV já está fazendo história na competição. Em 2008, conquistou a 
primeira posição, superando concorrentes de peso e muito bem preparados. Para 
este ano, os alunos tiveram três meses para se preparar. Orientados pelos 
professores Clávio Valença e Michelle Ratton, o treinamento consistiu em pesquisa 
de informações sobre os casos da competição e simulações, com participação de 
alguns professores da Direito GV, alunos da Direito GV e profissionais da área. 
  
Entre os profissionais que colaboraram no treinamento, estão o advogado e 
presidente do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil (IMAB), Adolfo Braga; 
os professores da Direito GV Ana Elvira Gebara, Bruno Salama, José Garcez 
Ghirardi e Rabih Nasser; as alunas Carolina Jatene, Fernanda Schahin,  Karen 
Hamada e Luisa Ferreira, e as advogadas Juliana Demarchi, Lia Sampaio e  Maria 
Rita Drummond. 
  
“Além do preparo técnico aprofundado, durante a preparação procuramos trabalhar 
o perfil psicológico das participantes. Esse aspecto é muito importante para 
garantir, além da tranqüilidade, uma maior observação do comportamento da outra 
parte”, assinala a professora Michelle Ratton Sanchez. 
 

 

   
Professor da Direito GV profere palestra sobre interpretação 
jurídica nos contratos brasileiros em Londres 

  
Ronaldo Porto Macedo Jr, professor da Direito GV, foi convidado pelo Centro de 
Estudos de Direitos Transnacionais para proferir o paper “Interpretation of good-
faith in Brazilian contracts: the legal principles in a relational approach”, de sua 
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autoria. O encontro ocorreu em janeiro, no Colóquio sobre Direito Transnacional 
promovido pelo Centro.  
 
O Centro de Estudos de Direitos Transnacionais é uma joint venture que congrega 
11 escolas de direito de 10 países. Seu objetivo é estimular acadêmicos e 
estudantes a participar de um estudo intensivo de assuntos relacionados ao direito 
internacional, direito comparado e direito transnacional.  

   

 

FGV In Company é eleito pela 
segunda vez um dos dez 
melhores fornecedores para RH 
do país 

  
Pelo segundo ano consecutivo, o FGV In 
Company foi considerado um dos dez 
melhores fornecedores para RHs do país. A 
homenagem é resultado da pesquisa 
realizada pela editora Gestão & RH, entre 
agosto e novembro de 2008. Na primeira 
etapa, o levantamento foi feito pelo o 
público do Congresso Nacional de Recursos 
Humanos (CONARH) e, posteriormente, 
com os próprios clientes das empresas 
indicadas e com os profissionais de 
recursos humanos das "1.000 Melhores 
Empresas para se trabalhar" - estudo de 
autoria da revista Exame. 
  
A premiação ocorreu na última semana, no 
Centro de Convenções Rebouças, em São 
Paulo. "É uma honra participarmos pela 
segunda vez dessa premiação, que é fruto 
da confiança que os RHs têm no nosso 
trabalho. Nosso desafio é manter a 
qualidade dos nossos programas à altura 
das necessidades e dos interesses dos 
nossos clientes", avaliou a diretora adjunta 
do FGV In Company, Goret Paulo, que 
esteve no evento para receber a 
premiação. 

 

  
FGV In Company recebe premiação  

   
Funcionários homenageiam ex-
diretor da EBAPE 

  
O professor e ex-diretor da EBAPE, Bianor 
Cavalcanti, recebeu homenagem dos 
funcionários da Escola em agradecimento 
aos 10 anos de dedicação e serviços 
prestados à EBAPE. Dezenas de pessoas, 
entre professores e funcionários, 
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compareceram ao auditório do 5º andar 
para homenageá-lo e agradecer as 
realizações alcançadas durante sua gestão. 
  
O professor Bianor recebeu das mãos da 
representante dos funcionários da EBAPE, 
Fabiana Mayrinck, uma placa de 
homenagem, em nome de todos os 
funcionários, que aproveitaram a 
oportunidade para reiterar os votos de 
sucesso em seu novo desafio. 

  
Fabiana Mayrinck e professor Bianor Cavalcanti  

  
Professor Bianor entre os funcionários  

   

 

Professor participa de encontro nos Emirados Árabes 
  
O professor da EBAPE, José Cezar Castanhar, participou, em Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes Unidos, do encontro "Agenda for the New Millenium", que 
aconteceu entre os dias 20 a 22 de janeiro. O evento, que ocorreu em paralelo com 
o "World Future Energy Summit" foi patrocinado pela Fundação dos Emirados 
Árabes e contou com a colaboração da Foundation for the Future de Seattle/EUA e 
da Canadian Association for the Club of Rome de Ottawa/Canadá. 
  
O encontro contou com a participação de acadêmicos, cientistas, diplomatas e 
jornalistas de dezoito países diferentes dos cinco continentes e teve como objetivo 
propiciar uma discussão dos problemas urgentes e cruciais da humanidade e do 
planeta. A partir de uma perspectiva "holística", foram abordados temas como 
desenvolvimento, desigualdade social, preservação ambiental e governança global. 
  
Como resultado do evento será publicado um documento, denominado "Agenda for 
the New Millenium: Think Humanity. Think the Planet" que sintetiza as discussões e 
propostas apresentadas pelos participantes. O documento deverá ter ampla 
divulgação em fóruns acadêmicos e científicos, bem como divulgação na mídia 
internacional. 

 

   
Professor da EBAPE é convidado para liderar tema nos 
encontros da ANPAD 

  
O professor Luiz Antonio Joia, coordenador do e:lab (Laboratório de Governo e 
Negócios Eletrônicos) da  EBAPE, foi convidado pelo Comitê Científico da Divisão de 
Administração da Informação (ADI) da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
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Pesquisa em Administração (ANPAD), para liderar o tema "Gestão da Informação e 
do Conhecimento" nas próximas edições dos encontros da Associação, conforme a 
nova sistemática adotada.  
 
Para 2009, estão previstos os seguintes encontros envolvendo a Divisão de 
Administração: 
  
i) II ENADI (Encontro de Administração da Informação), a ser realizado em Recife 
entre os dias 21 e 23 de junho, com chamada de trabalhos já aberta; e  
  
ii) XXXIII ENANPAD (Encontro da ANPAD), que ocorrerá de 19 a 23 de setembro na 
cidade de São Paulo.  
  
Além do tema "Gestão da Informação e do Conhecimento", sete outros temas 
integram a Divisão de Administração: Aspectos Sociais e Comportamentais em ADI; 
Desenvolvimento de Sistemas de Informação; Governança e Gestão de Tecnologia 
da Informação; Processo Decisório e Aspectos Metodológicos em ADI; Sistemas de 
Informação Empresariais e Interorganizacionais; Tecnologia da Informação em 
Governo, Comunidades e Organizações Não-Governamentais; e Temas Livres. 

   

 

Lançamento do Caderno de Pesquisas do Mestrado 
Profissionalizante em Economia 

  
Organizado pelos professores Paulo Gala e Ricardo Rochman, o Caderno de 
Pesquisas do Mestrado Profissionalizante em Economia da FGV-EESP, lançado em 
26 de janeiro, tem como objetivo promover os working papers desenvolvidos pelos 
alunos e professores do curso, para que a discussão dos temas pesquisados seja 
ampliada na comunidade acadêmica, e no mercado financeiro. Na primeira edição o 
tema escolhido foi investimentos, envolvendo questões contemporâneas do 
mercado, e uma ampla variedade de estudos em assuntos ainda pouco explorados 
academicamente no Brasil, como por exemplo, FIDCs (Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios), ETFs (Exchange Traded Funds), aluguel de ações, 
investimentos imobiliários, dentre outros. A versão eletrônica do Caderno de 
Pesquisas está disponível no site da Escola de Economia de São Paulo 
(http://www.eesp.fgv.br/). 

 

   
EBAPE realiza mesa redonda 
sobre "Painel de Inspeção do 
Banco Mundial” 

  
A EBAPE, por meio do seu Programa de 
Estudos de Administração Brasileira 
(ABRAS), promoveu no dia 2 de fevereiro, 
em sua sede, a mesa redonda "O Painel de 
Inspeção do Banco Mundial e Gestão 
Pública no Brasil". O evento, voltado para 
doutores, consultores, economistas e 
estudantes da Fundação Getulio Vargas, 
teve como objetivo firmar parcerias com 
consultores da FGV, além de apresentar o 
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trabalho desenvolvido pelo Banco Mundial 
por meio de seu Painel de Inspeção. 
  
A mesa redonda contou com a participação 
do presidente do Painel de Inspeção, dr. 
Wener Kiene, do secretário executivo do 
Banco Mundial, dr. Peter Lallas, do 
consultor especial do Banco Mundial, 
Eduardo Abbott, da coordenadora da 
Organização de Defesa do Meio Ambiente 
(Washington) e PHD em finanças 
internacional da Universidade de Londres, 
dra. Korinna Horta além de professores da 
EBAPE, EPGE e CPDOC. 
 
O evento, cuja coordenação geral ficou a 
cargo da professora Deborah Moraes 
Zouain, contou ainda com a coordenação 
acadêmica do pesquisador do ABRAS, 
Oswaldo Munteal e na coordenação 
executiva, a professora Ana Beatriz Leal. 

  
Coordenadora da Organização de Defesa do Meio 

Ambiente (Washington) e PHD em finanças 
internacional pela Universidade de Londres, dra. 

Korinna Horta  

  
Professor da EBAPE Paulo N. Figueiredo  

   

 

Direito GV participa de competição da ILSA 
  
Pela primeira vez a Direito GV participa da Philip C. Jessup International Law Moot 
Court Competition (JESSUP), competição de direito internacional promovida pela 
International Law Students Association (ILSA). O nome da competição, que 
completa 50 anos em 2009, é uma homenagem a Philip Jessup, juiz da Corte 
Internacional de Justiça da ONU.Trata-se de uma corte simulada, na qual países 
fictícios envolvidos em um conflito também fictício submetem a controvérsia à Corte 
Internacional de Justiça. As equipes são formadas por estudantes de direito de mais 
de 500 escolas oriundas de 80 países. 
  
A competição é dividida em duas etapas: a nacional, onde as equipes disputam 
uma vaga para a etapa seguinte, a internacional, da qual sairá a equipe vencedora. 
No total, mais de 500 escolas de direito, oriundas de mais de 80 países, participam 
da JESSUP. 
  
A equipe da Direito GV é formada pelos alunos Fernando Ticoulat e Marina Uyeda e 
é orientada pelo professor Salem Nasser e por Leonardo Lima. A equipe participou 
da etapa nacional, que foi realizada em Ouro Preto-MG, entre os dias 5 e 7 de 
fevereiro.  

 

   
Professor da EBAPE vai iniciar programa de doutorado em 
universidade do México 

  
O professor da EBAPE, Roberto Guimarães, recebeu convite para iniciar o Programa 
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de Doutorado em Ciências Ambientais da Universidade de Colima, no México. O 
curso será sobre governabilidade, ética e formulação de políticas de 
desenvolvimento sustentável, tema em que é especialista. Nesta mesma viagem, 
Roberto Guimarães conduzirá um workshop para legisladores, empresários e 
tomadores de decisão sobre responsabilidade social corporativa e ética 
socioambiental. 

   

 

Professores da EBAPE ganham bolsa CNPq 
  
Os professores Alketa Peci e Fernando Guilherme Tenório, da EBAPE, foram 
contemplados com a Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ).  Com o objetivo de 
distinguir o pesquisador e valorizar sua produção científica, o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) concede as bolsas PQ para 
pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, mediante critérios de avaliação 
dos Comitês de Assessoramento, que são divulgados no endereço 
http://www.cnpq.br/cas/criterios.htm. Entre os critérios estão a produção científica, 
participação na formação de recursos humanos e sua contribuição para a área. 

 

   

 

Professores da EBAPE lançam 
livro sobre exploração sexual 

  
Os professores da EBAPE, Fernando 
Guilherme Tenório e Luiz Gustavo Medeiros 
Barbosa, lançaram o livro “O setor turístico 
versus a exploração sexual na infância e na 
adolescência”, da Editora FGV. A publicação 
traz o resultado da pesquisa realizada pelo 
Observatório de Inovação Social do 
Turismo da Fundação Getulio Vargas, numa 
parceria com o Ministério do Turismo e a 
Childhood Brasil. No livro é apresentado um 
diagnóstico da situação em Manaus, Rio de 
Janeiro, Salvador, São Paulo e na região 
Centro-Oeste, e analisados programas de 
prevenção e combate à exploração sexual 
desenvolvidos por empresas e instituições 
da sociedade civil.  
 

 

  

   
Alunos de intercâmbio 
participam de tour de boas-
vindas 

  
Para dar boas-vindas aos alunos 
estrangeiros, a EBAPE, através da 
Subdireção de Relações Internacionais, 
organizou no dia 31 de janeiro, um Rio by 
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Jeep Tour. Segundo Fabiana Mayrinck, 
coordenadora de Relações Internacionais 
da EBAPE, esse tour pela Cidade 
Maravilhosa certamente foi uma 
experiência inesquecível para todos. "Os 
alunos conheceram os principais pontos 
turísticos do Rio dentro de um Jeep. No 
roteiro incluímos lugares encantadores de 
nossa Cidade, tais como o centro histórico, 
a Lapa, o bairro de Santa Teresa, a orla de 
Copacabana e, é claro, o Corcovado e o Pão 
de Açúcar!", ressaltou a coordenadora. 

  

  

  
Coordenadora de Relações Internacionais da EBAPE, 

Fabiana Mayrinck e o grupo de estudantes  

   

 

Biblioteca Digital FGV: integração e visibilidade da produção 
cientifica institucional 

  
A Biblioteca Digital da FGV (www.fgv.br/virtualbib) funciona desde abril de 2008 e é 
uma iniciativa do Núcleo de Computação da EPGE e da Biblioteca Mario Henrique 
Simonsen, com o apoio da Diretoria de Operações/RJ. 
  
No segundo mês de sua operação, a Biblioteca já contabilizava 5.600 acessos e  em 
dezembro de 2008, 16 mil acessos. Já aderiram ao projeto: EPGE, EESP, CPDOC e 
DIREITO RIO. Todas estas unidades já tornaram disponíveis na Biblioteca Digital 
suas coleções de teses, dissertações, revistas e relatórios de pesquisa. 
  
Entre os fatores que mais contribuíram para o sucesso do projeto, destacam-se: a 
escolha dos sistemas que oferecem alto grau de customização às necessidades das 
unidades da FGV, aderência a padrões internacionais de armazenamento, indexação 
e interoperabilidade. 
 
Cada unidade tem autonomia na gestão do conteúdo de suas coleções ou revistas. 
Um comitê de usuários, composto por representantes de cada unidade participante, 
reúne-se periodicamente para troca de experiências e divisão de tarefas 
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relacionadas ao progresso do projeto na FGV. 
 
As escolas que ainda não participam da Biblioteca Digital FGV podem entrar em 
contato com Alexandre Rademaker (alexandre.rademaker@fgv.br) ou Evelyse 
Mendes  (evelyse.mendes@fgv.br). 

   

 

Administração é o curso com mais matrículas no Brasil, 
mostra Censo da Educação Superior 
 
O curso de administração foi o que teve mais estudantes matriculados no país, 
segundo dados do Censo da Educação Superior 2007, divulgados pelo MEC 
(Ministério da Educação), nesta terça-feira (3). A carreira registrou 16,4% do total 
das matrículas, com 798.755 alunos cadastrados. No país, a contagem do Inep 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) mostrou 
que havia 4.880.381 estudantes em 2007. Apenas seis áreas do saber são 
responsáveis por mais da metade das matrículas (51,2%) de todo o ensino superior 
no censo. São elas: administração, direito, pedagogia, engenharia, comunicação 
social e enfermagem. O restante dos universitários ficou divido em 77 outros tipos 
de graduações, segundo informou o MEC. O tão disputado curso de medicina, por 
exemplo, aparece apenas na 16ª colocação entre as áreas com mais matrículas. A 
graduação concentrava, em 2007, 79.246 matriculados - o que corresponde a 1,6% 
do total de estudantes do ensino superior naquele ano. 
  
Educação profissional é a que mais cresce - Apesar de serem os cursos tradicionais 
que agregam o maior número de matrículas, foi na educação tecnológica, nos 
cursos voltados para a aplicação profissional mais imediata, que houve maior 
aumento no número de matrículas de 2006 para 2007. De acordo com o MEC, o 
número de estudantes nesse tipo de graduação passou de 278.727 em 2006, para 
347.856, em 2007 -- com aumento de 24,8%. Tal acréscimo é puxado, 
predominantemente, pela iniciativa privada. Em 2007, os cursos tecnológicos de 
instituições particulares tiveram aumento de 29,6% em suas matrículas. A rede 
ainda foi responsável por oferecer cursos a 81,5% dos estudantes cadastrados na 
educação profissional superior. 
  
Crescimento de matrículas - O número de matrículas no ensino superior, seja em 
graduações a distância, seja em cursos presenciais, aumentou 7,5%, de 2006 para 
2007. Os maiores responsáveis por este crescimento foram os cursos a distância, 
cujo número de matrículas pulou de 207.206, em 2006, para 369.766, no ano 
seguinte - um salto de 78,5%. 
  
Fonte: Portal UOL Educação  

 

  
Periódicos recebidos e selecionados pela Biblioteca de 09/02 a 13/02 
  
Para conhecer os novos títulos de todo o material incorporado ao acervo da Biblioteca 
Mario Henrique Simonsen, acesse no site www.fgv.br/biblioteca-rj - o Catálogo On-line 
– Aquisição. 
  
Asian Risk  -  Dec. 2008 / Jan. 2009 
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Econometrica  -  Nov. 2008 
  
Gestão & Produção  -  Dez. 2008 
  
Journal of Banking and Finance  -  Feb. 2009 
  
The Journal of Economic Perspectives - Nov. 2008 
  
Journal of Health Economics - Dec. 2008 
  
Journal of Marketing - Nov. 2008 
  
Journal of Public Economics - Dec. 2008 
  
Perspectives on History - Dec. 2008 
  
Revista Brasileira de Administração - Nov. / Dez. 2008 
  
Revista de Desenvolvimento Econômico - Dez. 2008 
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